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Bulleno de Hamburga Espercnlo-Societo r. a.

1904

Jubileo: 90 jaroj Esperanto en Hamburg
Hamburg (ehh). Tute precize 90 jarojn
fondita ia Unua EsperanHsta Grupo de
ranto - Societo r.a. invitos festi jubileon
Hamburga Esperanto-Societo r.a. estas ne nur
laülega posteulo de Ia Unua Esperantista Gru
po de Hamburga - Altona' (ia grandurbo Aifo-
na tiam apartenis al Prusujo, ne a! Hamburg),
sed ankaü posteulo de ciuj aliaj Esperanlo-
Grupoj, kiuj en 1936 devis cesi cion cgodon

post Ia 19a de Majo 1904, kiam estis
Hamburga - Altona', Hamburga Espe-
: 90 jaroj Esperanto en Hamburg,

laü ordono de GeStaPo (tarnen oni kose ren-
kontigis kaj tenis kontakton al eksterlarvdoj.
Estis dek-du grupoj, parte lokaj, parte kun
speclalaj celgrupoj, kiel loboristoj, komercaj
dungitoj aü postistoj, kiuj ekzistis komence de
nie jarcento. daürigo sur dorsa kovriio
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Sentenco

Laboro amas

la stultulojn!
'üypaKOB paooTa .iioüht.I

Rusa proverbo

Karaj legantoj,
lo printempo komencigis kaj ni pasas al la
monato Majo, kiam ni festos jubileon de
90 jaroj Esperanto en Hamburg.
Tiu jubileo koüzas multan loboron, cor ni
volas kapti la intereson de la publiko,
malgraü la fakto, ke samtempe okazos
granda sporta festo en Hamburg.
Kiel prezidanto de HES kaj "cefa eldonan-
to" mi devas dissendi leterojn, eldoni varbi-
lojn kaj redakti la jubilean brosuron (kiun
kompilis nia lerta kasistino Hella Lanka}. La
aliaj estraranoj de HES ankaü havas siajn
laborojn; Prizorgi gastojn, prepari ekspozi-
cion, plani gastronomion, prezenti la bi-
bliotekon ktp. Tarnen ankoraü restis tempo
por realigi aliajn projektojn: Finfine la
Esperanto-arbo ricevis novan sildon sur
stono, kiun efektivigis Peggy Ley, membro
de la konsilantaro. Post iom da probiemoj
nun ankaü aperos nova kvarkolora varbilo
por Esperanto en la 2a eldono post la
sukcesa lanco de 1992 (vidu pagon 5).
Krom la multaj klubaj Hamburgaj aferoj, la
jaro 1994 por mi persone estas jubilea jaro:
Antaü 10 jaroj mi farigis prezidanto de
HES, antaü 20 jaroj August Weide instigis
min, aktivigi en la movado — kaj antaü 70
jaroj miaj geavoj lernis Esperanton en Wü
stegiersdorf (Silezio). Benno Klehr

Lasta novajo

La duQ kongreso de
Europa Esperanto-Unio
okazos Pentekoste 1 995

en Parizo.



El Nia Klubo

Jarcefkunveno de HES 1994
La 24an de Februoro 1994 okazis la laüorda

jarcefkunveno de Hamburga Esperanto-
Societo. La kunvenon gvidis la prezidanto
Benno Klehr. La protokolo de la pasinta jaro,
kiun skribis kaj laütiegis Wolfgang Löbel, estis
akcepHta. Benno Klehr raportis pri la pasinta
jaro kaj petis memori pri la mortintaj membroj
August Weide, Zora Stanicic kaj Hans Schüft.
La kasistino Hella Lanka prezentis la
kasraporton de 1993, kaj la revizoroj Irmgard
Karst kaj Burkhard Mohrig konfirmis fies
korektecon. La membroj okceptis la
kasraporton. Lau la regularo la gvidadon de
la kunveno dum la sensargigo tronsprenis
tiucele elektita Heinrich Wielgus. Li donkis ol
la estraro pro la farita laboro kaj petis la
kunvenon, sensorgigi la estraron, kio okazis
sen kontraüvocoj. La estinta estraro dekloris

sin preto, esti reelektoto. H. Wielgus proponis
reelekton, kiun la kunveno okceptis unuanime.
La proponon de la bugeto por 1994, la
kunveno okceptis post vigla diskuto kaj
interkonsento pri pli alta sparsumo. Alia diskuto
temis pri oltigo de kotizoj. Kvonkom plioj
enspezoj estus dezirindoj, la kunveno decidis,
ne altigi, car la membroj jom sufice estas
sargitaj per stotoj altigoj de impostoj kaj aliaj
kostoj. La estraro de HES konsistos el jenaj
personoj: la prezidanto Benno Klehr, 2a
prezidanto Elsbeth Wielgus, Sekretorio
Wolfgang Löbel, kasistino Hella Lanka,
bibliotekistino Hannelore Brunow, estraro
asesoro FrankMerla. La konsilantaro konsistos

el jenaj personoj (alfabete): Elena Blasius,
Walter Kahlert, Volker Kraeft, Peggy Ley kaj
Hannelore Meinßen.

Benno Klehr

Ce-Ellen-ir-tago 12. 5. 1994

Dum cielirtago ankaü ci-jare kiel kutime ni trinkos
kafon post promeno de la Esperonto-Arbo ol Ig
HES-klubejo. © Ni renkontigos je la 15ahoro
apud Ig metroa stacio Horner Rennbahn^
elirejo Bauerberg. Estas nur kelkaj pasoj al Ig
Esperanto-Arbo. De tie ni komune promenos tra Ig
parke laulonge de Ig metroa linio gis Ig klubejo,
© kie je Ig 16g horo Karl-Heinz Hoffmann
invitGs nin, okaze de sia 75iarigo (6.5.), trinki
kafon kaj mongi kukon.



Nia Terura Enigmo

n-ro

119^
Vertikale:

1 Malahonesteco

aü malcasteco
estas signita fiel.
2 Ni semas kaj
semas, neniam la-
cigas pri tiu per-
son'. 3 Dio, mia
äuno! 4 Tiu bird'
estas konato kiel

saga - au sveda
cokolado. 5 La

kvina ei la 28.

6 Satata bild' de
popo. 7 Pentrist'
ei Italio, sed clia
angelo. 8 La
kordojn de nigra
kest' oni vibrigas
per gi. 9 tutu mal-
longe: aüto okcidente de Hispanio. 10 Homo,
kiu pagas, aü ne pagas, por esti membro en
societo. 13 La dua el la tri bazaj kapabloj.
14 Cicerono parolas, Cicerono estis tio per-
son'. 15 Tia loboro videblas en HES-klubejo
la 1 San de Mcjo. 19 Iru tien, kie kreskas la
piprol 20 Ne estas abio, kaj ne daürema.
23 Mezepoka laser-show en oleo konservita.
24 La malo de la nom' de la gazeto de GLEA.
29 Sendante leteron al Maribor, oni skribas
tion. 30 Ne kalkulebia temp'. 32 Ankoraü
ekzistas aütoj el Ahaus kun tiu signo.
33 Metal', kiun oni sercis en Sarajevo, Seulo
aü Grenoble.

Horizontale: 1 Ne ciam tiom solida, kiom la
nom' supozigas. 5 Slosil', kiu ne estas slosilo.
9 mallonge: ne placas al mi. 11 Reagi laü la
sento, viroj nomas tipe tiel.l2 Estas salot', sed
Esperanto ja estas tiom racial 15 Spegula
transskribo de la greka litero Teta. 16 Eble
rabobesto, eble dio, eble infero.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33 34

35 36

17 Je tio oni prijugu homon. 18 Ne fortissimo
sed Esperantissimo (mlL). 19 fest', kiam krista-
noj farigas poganoj. 21 Salikoko estas la
nom' de la besto, kiun Germanoj kutimas nomi
tiel. 22 Kiel priskribi la oficejon de GEA per
unu adjektivo? 25 Asama trinkaj". 26 Jen tio,
la 19an de Majo. 27 Mallonge grava orient-
Eüropa monunuo. 28 Alster, Elbe kaj Bille
certe estas konataj - sed kiu venas el Altona?
29 Kvazaü spegula fenomen'. 31 Se mankas
tio, fiaskas cio — ne nur en Esperantujo.
34 Tiu nulas ce 273 minusaj gradoj (mli).
35 Gi kaüzas lakson, sed la haüton beligas.
36 La nepagata salajro de plej multaj klubaj
kunlaborantoj.

AtentuI Tiu ci enigmo ne estas laü la kutima
maniero. La priskriboj foje estas misgvidaj kaj
foje necesigas strangajn asociadojn. Tomen
la fina[oj de la solvoj kutime evidentigas el la
priskriboj. Multan plezuron! BannoKiahr



Nia Programo 2/94
Klubejo malfermita Jaude ekde 1 8:30.
Mangoj: 19:00 - 19:30. Programo: 20:00.
Studrondo: sabate en semajnoj kun para
numero: 14:00. GIS: unufoje monate; infor-
moj: Tel. (0 40) 58 71 82 aü 7 38 45 08.
Paroliga Rondo: ciun mardon: 18:30.

Aprilo

Ni deziras gojan Paskon
al ciuj membroj kaj amikojl

7 Gerald Roemer:

Vojago al Japanio
(diapozitivoj)

9 Studrondo (poste esfrarkunsido)

14 Bodo Schneider: (video)
Esp. en 3 kontinentcj

21 Werner Bormann:

Foka iingvo

23 Studrondo

28 Irmgard Karst legas:
La eta princo

Klubhaus donnerstags ab 18:30 geöffnet.
Essen: 19:00 - 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalender
wochen: 14:00. GIS: einmal im Monat; Aus
kunft: Tel. (0 40) 58 71 82 oder 7 38 45 08.
Paroliga Rondo: jeden Dienstag: 18:30.

Majo

5 Kunveno de la

Landa Ligo de GEA
bvonvolu legi inviton
sur pago 8

7 Studrondo (poste estrcrkunsido)

12 Ce-Ellen-ir-tago
pliaj informoj sur p. 3

19 Jubilea Tago
90 jaroj Esp. en Hamburg

programo sur pago 8

21 Studrondo

26 Raportoj pri la
Germana Esperanto-
Kongreso en Kiel

Ni ofertas
kolorajn postkartojn
kun la jubilea emblemo:
Esperanto en Hamburg

1904- 1994.

Por nur po 1 Marko -
hovebloj en la klubejo.

Cu VI satus fari pli
por Esperanto, sed
ne hovas tempon?
Eble via tempo suficas por plenigi girilon,
por ke al la laboremuloj ne manku la
mono, kiun necesos elspezi, kiom oni
volos efike varbi por Esperanto. Cu vi
ankoraü hezitos? Ek! La konto-numeron vi

trovos Sur pago 2. Hella atendas.



El Nia Klubo

Nia Kostumfesto
Eble pro la subito vintro vetero venis molpli da
membroj ol lo orgonizlntoi esperis. Bedoürln-
de, cor Iii preterlosis vere sukcesplenon fes
ton. En bele ornomita solono kun orientoj
topisoj Sur lo muroj kunvenis cirkoü dudek-kvin
personoj kostumitaj loü lo vespero temo. Kune
kun ni festls du Turkoj familioj kun kvor infonoj
koj, cor lo du infanoj de Frank Merla okompo-
nls lo potron, entute ses infanoj ceestis koj guis
la ludadon kun la plenkreskuloj kaj la danca-
don.

Bedaürinde niaj pli junaj membroj jam dum
jaroj ne havas emon partopreni. Ankaü la
lernantojn el la nuna aü antaüaj kursoj ni ne
vidis. Cu pli junaj homoj ne plu emas festi?

Kion ni do krome faru por alvenigi iiin? Cifoje
ni ec sukcesis, pere de la kontaktoj de Hanne
lore Brunow, fiavi eksterlandajn gastojn en
nia rondo. Iii cetere jam dum pluraj jaroj logas
kaj laboras en Hamburg; guste tiujn grupojn
ni jam de longe klopodis kontakti.
La vespero posis en bona harmonio. Ce la
bufedo la ceestantoj povis elekti la mangajojn
la sia gusto. En bela kostumo Hannelore
demonstris, "kion si lernis en kurso pri ventra
dancado. Tiom lerte si dancis ke Yksel, juna
Turka amiko, taksis sin la sola orientanino en
la domo.

Longe post noktomezo finigis la festo kaj laü
mia opinio ciu kontenta veturis hejmen. EW

ekzameno
Gajaj ekzamenkandidatoj ricevis la diplomojn por kursfina ekzameno, la 17an de Januaro
1994 en la Hamburga Esperanto-domo: (de maldekstre) Stephan Grochowina, Dagmar
Lebermann, Bernd Lebermann jmalantaüe), Hella Lanka, ekzamenkomisariino, Jörg Rönnau,
Angela Rönnau, Irmgard Karst, kursgvidantino.

Foto: Lanka



Anoncoj

Nova 4-kolora varbilo
Nova eldono de la sukcesa faldfolio de 1992

aperes gustatempe antau la kongreso en Kiel.

lom simila al la cpuda bildo gi cspektos —
sed komprenebie kvorkoloro. La nova
eldono ne plu montros mapon de Eüropo,
sed ferglobon. Lau la enhavo gi estos simila
al la unua eldono, kiu estis eldonita antau
la Germana Kongreso en Schwerin en
1 992. Jam dum kelkoj monatoj gi ne plu
estas liverebla. Simple represi tiun eldonon
ni ne volis — necesis kelkoj korektoj, kaj la
novaj posfkodoj postulas prilaboron.
La varbilo indikas la adresojn de GEA en
Bonn kaj Berlin, kaj krome disponigas
spacon por surglui adres-etikedojn de la
loka grupo (kiajn oni uzas por leteroj). La
folio estas tiel ellaborita, ke eblos gin uzi
ankaü post unu aü du jaroj.
Nia intenco estas, prezenti al la publiko
Germanlingvan prezenteblan varbilon, pri
kiu oni ne devos honti...

HEROLDO DE ESPERANTO
Kiel kutime^ la printempo duobio numero de "Herolde de
Esperanto" enhovos listen de feriej renkontigej, seminariej,
internaciaj kursoj,^ kunvenoj kaj kongresoj/ kiuj okazas en
Esperanto.
La liste por 1994, en kiu aperes datoj, adresoj kaj
programoj/ priskribas c.250 arangojn en la tute mondo.
Oni povas senpage ricevi la koncernan duoblan numeron,
petante gin ce: HEROLDO DE ESPERANTO, Via Sandre 15,
1-10078 Venaria Reale (To), Italio.

Dt« fmefnatfonaid Spractvö



Landa Ligo 8

Germana Esperonto-Asocio —
Lando Ligo Hamburg

invitos al publika kunsido

5a de Majo 1994,^ 20a horo/ en la Esperanto-domo
Grovaj punktoj de lo tagordo: 1) Elekto de prezidanto
2) Eiekto de delegito por la federacia konsilio de GEA

Jubilea Tage 19a de Majo 1994
daOrfao de la titolpaäo Giaj membroj momente estas:
En 1910 ciuj grupoj kolektigis en loka ligo, Hamburga Esperanto-Societo r.a.,
sed daürigis sian unuopan laboron. la Societo por Internacia Lingvo r. a.
Deposf 1985 denove ekzistas loka ligo en kaj la Hamburga grupo de
Hamburg, la Landa Ligo Hamburg de Germana Esperantisfa Fervojista Asocio.
Germana Esperanto-Asocio. ß

Ciuj Hamburgaj Esperantistoj komune festas tiun memorindan tagon.

La jubilea tago en la domo de Hamburga Esperanto-Societo komencigas je la horo
14.00 kun gazetaro konferenco.

Post malgranda kolaziono sekvos je
15.00 inaüguro de ekspozicio pri la historio de Esperanto en Hamburg, kun rilato al

nuntempo kaj projektoj por la estonteco.
16.00 eblas partopreni en promenodo al la Esperanto-Arbo. La platano del972

nun estas signita per nova sildo sur stono.
17.00 Kafo kaj kuko, malstreca konversacio,

malgranda distra programo
19.00 Hamburga Esperanto-Societo invitas al vespermango kun solitaj haringoj, iardo

kaj fazeoloj aü krema saüco kun terpomoj — tipe Nordgermana mangajo;
kaj tradicia mangap en la klubejo de HES.

20.00 komencigas la festvespero kun paroladoj kaj salutvortoj al la jubileo de
d-ro Wolfgang Schwarz (Dresden),
Elsbeth Bormann (honora prezidantino de GEA),
Benno Klehr (prezidanto de HES),
d-ro Werner Bormann (prezidanto de GIS),
Fritz Wollenberg (Berlin), k. a.
La muzika programo prezentas internacian etoson per piano kaj kantado en
Esperanto kaj aliaj lingvoj.

24.00 estas la tempo por la tradicia Nokfmeza Rondo kun babilado kaj diskutoj,
kaj la vespero finigas, kiel kutime en Hamburg, nur en la frua mateno.


